
 

ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

 

 

           Priveste: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi ,, 

Cantina de ajutor social ”  

 

            Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 6763 / 19.02.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 6764 / 19.02.2016 al Directiei Buget Finante Taxe si 

Impozite si Directiei Administratia Publica Locala din cadrul Primariei municipiului 

Alexandria; 

- referatul nr. 2577 / 19.02.2016  al  Serviciului public local Directia Generala de Asistenta 

Sociala;  

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  

- prevederile art. 2 alin. 1 si alin. 2, art. 3 alin. 1 si alin. 2 , poz. 70 din  Nomenclatorul 

serviciilor sociale si anexa nr. 2 la Nomenclator, din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale; 

- prevederile H.G.R. nr. 16/2016 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, 
numarului de personal si Regulamentul de organizare si functionare ale Serviciului Public 

Local ,, D.G.A.S.’’ Alexandria; 
-           prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

-           prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

-           prevederile art. 36, alin.2, lit. d si alin.6, lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare. 
            In temeiul prevederilor  art. 45, alin. 1 si ale art. 115, alin. 1, lit. b,  din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 



 

H O T A R A S T E : 

 

         Art. 1.  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social de zi           ,, Cantina 

de ajutor social”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

          Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria , Serviciului  public 

local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria, pentru  cunoastere si punere in aplicare .  
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